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Použitie: Tónovacie pasty ALFACOLOR sú určené pre tónovanie vodouriediteľných emailov, omietkovín, fasádnych a 
maliarskych farieb. 

Schválenie: Výrobok nie je určeným výrobkom podľa zákona č.90/1998 Z.z.. v znení neskorších zmien a nepodlieha povinnosti 
vydania prehlásenia o zhode. 

Zloženie: Anorganické alebo organické pigmenty dispergované vo vode a glykoloch za prídavku aditív. 

Odtiene: Tónovacie pasty sa vyrábajú  s nasledujúcim označením AX, B, BX, C, D, E, EX, F, GX, H, HX, I, J, KX, L, SX. Odtieň 
príslušnej pasty je uvedený slovne za týmto označením. 

Aplikácia: Tónovacie pasty sa pridávajú do vodouriediteľných farieb v množstve doporučenom výrobcom. Dávkovanie a 
znášanlivosť s farbami iných výrobcov musí byť pred aplikáciou odskúšaná. Po nadávkovaní sa farba ihneď dôkladne premieša. 
Pred aplikáciou je nutné pastu dôkladne premiešať. 

Spôsob aplikácie: Tónovací stroj alebo ručné dávkovanie. U pást určených pre tónovacie stroje je toto uvedené na etikete. 

Riedenie: Dodáva sa v aplikačnej konzistencii - neriedi ť!  
Údržba: Pomôcky po skončení práce omyť vodou. 

Hygiena a bezpe čnos ť práce: Výrobok nie je nebezpečným chemickým prípravkom v zmysle zákona č. 163/2001 Z.z.. v znení 
neskorších zmien. Môže však mať dráždivé účinky predovšetkým na oči, menej na pokožku. Nemožno vylúčiť vznik alergie. Pri 
práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pracovnou prestávkou a po práci umyť ruky vodou a ošetriť reparačným krémom.  Uchovávať 
mimo dosahu detí. Zamedziť styku s očami. Používajte vhodný ochranný odev a ochranné rukavice.  

Prvá pomoc:  V prípade nadýchania preniesť postihnutého na čerstvý vzduch; pri styku prípravku s pokožkou túto umyť vodou 
a mydlom a dôkladne opláchnuť; pri styku s okom otvoriť očné viečka a postihnuté oko dôkladne vypláchnuť vodou po dobu 15 
minút; pri požití dôkladne vypláchnuť ústa veľkým množstvom vody, dať vypiť do pol litra vody a nevyvolávať zvracanie. Vo 
všetkých prípadoch ďalší postup ihneď, alebo podľa závažnosti expozície konzultovať s lekárom. 
V prípade potreby môže lekár konzultovať Národné toxikologické informačné centrum tel.č.:02/5477 4166. 

Požiarno-technická charakteristika:  výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle vyhlášky MV SR č.96/2004 Z.z. ktorou sa 
ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a 
rastlinných a živočíšnych tukov a olejov. 

Skladovanie:  Skladovať v pôvodných neotvorených obaloch pri teplotách 5 až +30°C. Maximálna skladovate ľnosť 24 
mesiacov. 

VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ! 

Preprava: prepravovať iba pri teplotách od +5°C do +35°C. Nie je klasifi kovaný ako nebezpečný podľa ADR/RID predpisov. 

 

hustota v g/cm3   1,0 – 1,9 
sušina  v %  cca 20-60% 
organické rozpúšťadlá v  kg/kg  < 0,7 
celkový organický uhlík v kg/kg  < 0,46 
 

 

 

Obsah:     
Číslo porcie   
Dátum výroby:    
Merná hmotnos ť:  
 

 

Ďalej tam musíme dotla čiť o aký pigment sa jedná napr .:  AX – žltý  – niekam vidite ľne 
 


